MIÉRT VÁLASSZA A REDDA MOTOR FUTÁRSZOLGÁLATOT?

ź Több, mint 25 éve a piac meghatározó szereplője vagyunk, 1700 Ügyfelünk az
ź
ź
ź
ź
ź
ź

állandó magas minőség garanciája.
60 futáros létszámunk messze a legnagyobb a motoros-autós piacon.
Minden Expressz küldeményt külön szállítunk, emiatt a szolgáltatás rendkívül gyors
és rugalmas.
Kevésbé sürgős csomagok esetén ﬁx áras szolgáltatást is választhat.
Nálunk nincs kiállási díj, rendelkezésre állási díj vagy utólagos üzemanyag felár.
Havi egy megrendeléstől is ﬁzethet átutalással.
Ingyenes online nyomkövető rendszerrel, ISO minősítéssel és 500.000 Ft-os
szállítmány biztosítással is rendelkezünk
A Golden List 2015 összeállítása alapján cégünk a legjobb
KKV futárcég a fővárosban.

www.redda.hu

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK - TÉRKÉP
A térképen a körök az Expressz
fuvarok körzethatárait jelölik, melyek
a megtett távolság alapján
légvonalban, 2 kilométerenként
változnak. Az 5 lehetséges körzethez
tartozó díjat a lenti táblázatban
találja. Húzza a kör közepén lévő Xet címéhez, vagy kérje térképünket
címétől és nézze meg hol húzódnak
a körzethatárok: redda@redda.hu
Aznapi szolgáltatásunk díja 3 000 Ft
bármely budapesti útvonalra.
Motoros

Autó

Pick-up

1. körzet

1 500,-

2 100,-

4 100,-

2. körzet

2 450,-

3 000,-

4 400,-

3. körzet

3 250,-

4 000,-

4 950,-

4. körzet

3 850,-

5 050,-

5 880,-

5. körzet

4 900,-

6 200,-

7 300,-

Állomás

1 100,-

1 500,-

2 000,-

Aznapi

3 000,-

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

www.redda.hu

HÁTTÉR SZOLGÁLATÁSOK – FELÁR NÉLKÜL
Online rendeléskezelő- és
nyomkövetési rendszerünk
minden Ügyfelünk számára
ingyenesen elérhető. Ennek
segítségével weboldalunkon
keresztül is leadhatnak
Ügyfeleink megrendeléseket és
minden küldemény kézbesítésről
automatikus email értesítés is
kérhető. A megrendelési és
átvételi adatokat tároljuk, melyek
szintén elérhetőek webes
felületen keresztül.
redda.hu/on-line/

ISO 9001:2009 minősítéssel
rendelkezünk, mely
folyamataink átláthatóságát
és megfelelőségét
garantálja.

A szállítások során saját szállítólevelünkön minden
alkalommal átvetetjük a küldeményeket, melyek egy
példányát megküldjük a havi átutalásos számlával.
Minden általunk azonnal
szállított küldeményre
érvényes 500.000 Ft-os
értékhatárig szállítmány
biztosításunk. A 24 órás és
nemzetközi szállításokra
érvényes biztosítási
értékhatár 100.000 Ft.
redda.hu/futarbiztositas
A legfontosabb mégis az a
körültekintő és gyors
eljárás, mellyel a határidős
küldeményeket kezeljük,
ez teszi cégünket
egyedülállóvá a piacon.

Tegyen próbát a Redda Motor Futárszolgálattal, kérjen személyre szabott szerződés tervezetet,
küldjön nekünk e-mail-t a redda@redda.hu címre.
www.redda.hu

